
RAVNATELJIC IN 
RAVNATELJEV 
OSNOVNEGA 
ŠOLSTVA

Grand hotel Bernardin, 
Portorož

XXIII.  
strokovno srečanje

10.-11. 

Ponedeljek, 10. 11. 2014

10.00−10.30 Uvodni pozdrav in nagovor dr. Stanislava Setnikar Cankar, 
Ministrica za izobraževanje,  
znanost in šport

10.30−11.30 Možgani ne poznajo učenja na pamet dr. Ranko Rajović, specialist 
interne medicine, magister 
nevroendokrinologije, sodelavec 
UNICEF-a za izobraževanje in član 
Komiteja svetovne Mense

11.30−12.00 odmor za kavo

12.00−12.45 delavnice 

12.45−14.15 odmor za kosilo

14.15−15.00 delavnice − ponovitev

15.00−15.15 odmor

15.15−16.00 delavnice − ponovitev

16.00−16.15 odmor

16.15−17.00 delavnice − ponovitev

 17.30−19.30 Skupščina Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in 
glasbenega šolstva Slovenije

20.00 Večerja z družabnim srečanjem

ToRek, 11. 11. 2014

9.00−9.30 Medsektorsko sodelovanje pri preventivnih 
dejavnostih in obravnavi nasilja

dr. erika Rustja in  
mag. darko Repenšek Ministrstvo  
za izobraževanje, znanost in šport in  
janez ogulin, Policijska uprava  
Novo mesto

9.30−10.30 Miselni preskok v izobraževanju dr. Boris Aberšek, Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za naravoslovje 
in matematiko 

10.30−10.45 odmor

10.45−11.30 Varna in urejena hramba dokumentarnega 
gradiva v šolah

Petra ložar, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport,  
mag. Tatjana Hajtnik, mag. nada Čibej 
in Mirjana kontestabile Rovis, Arhiv RS

11.30−11.45 opening Up Slovenia mag. Mitja jermol in davor orlič, 
Inštitut Jožef Štefan

11.45−12.00 Infrastrukturni in tehnološki potencial za 
vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 
sistem vzgoje in izobraževanja

mag. Borut Pegan Žvokelj, Geodetski 
inštitut Slovenije

12.00−12.30 odmor za kavo

12.30−13.30 Predstavitve jZ ZRSŠ, ŠR, RIC, CŠOD, CMEPIUS, Arnes

13.30−13.45 evropsko leto za razvoj 2015: naš svet, 
naše dostojanstvo, naša prihodnost

ema Perme, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport in 
mag. nataša Adlešič Barba,  
Ministrstvo za zunanje zadeve

13.45−14.45 okrogla miza Predstavniki Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport

delAVnICe

Prosimo, da 
na delavnice 
zaradi načina 
dela prinesete 
prenosne 
naprave 
(računalniki, 
tablice, pametni 
telefoni, …).

Izzivi odprtih učnih okolij
mag. Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tanja Rupnik Vec,  
mag. Andreja Čuk, mag. nives kreuh, Zavod RS za šolstvo in Mihajela Črnko, Inštitut Jožef Štefan

Inovativni didaktični pristopi z uporabo IkT
mag. Mariza Skvarč in mag. Andreja Bačnik, Zavod RS za šolstvo, Robert Gajšek, OŠ Hruševec 
Šentjur in Bogomir Marčinkovič, OŠ Bistrica pri Sotli.

kako spodbujati razvijanje bralnega interesa tudi s  
podporo IkT tehnologije?
Irena kumer, Zavod RS za šolstvo in mag. Marija lubšina novak, OŠ Brežice

Vloga VIZ pri prostorskem opismenjevanju - načrtna in kakovostna 
kulturno-umetnostna vzgoja
mag. nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo, nada Požar Matijašič, Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost in šport, Špela kuhar in Barbara Viki Šubic, Center arhitekture

Uvajanje tujih jezikov v 2. razred oŠ
mag. katica Pevec Semec, dr. Fani nolimal in mag. Sonja Zajc, Zavod RS za šolstvo

Mednarodno sodelovanje kot možnost razvoja šole in učiteljev
mag. Andreja lenc in mag. Marja Medved, CMEPIUS

koTIZACIjA Kotizacija v višini 125,00 € (z DDV) vključuje udeležbo na 
strokovnem srečanju, kosilo in večerjo prvi dan srečanja 
v hotelu Bernardin.

kotizacija znaša  
125,00 € (z ddV)

e-PRIjAVA 
nA 
SReČAnje

Obrazec za e-prijavo na srečanje je objavljen na spletni 
strani Šole za ravnatelje  
www.solazaravnatelje.si (Dogodki) Rok za prijavo je  

5. november 2014ReZeRVACIjA 
PRenoČIŠČA

Obrazec za rezervacijo prenočišča v Hotelih Bernardin  
je objavljen na spletni strani Šole za ravnatelje 
www.solazaravnatelje.si (Dogodki)

Vabljeni k udeležbi!

Šola za ravnatelje, Predoslje 39, 4000 Kranj

november 
2014


